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Šajā numurā:

Pirmsskolas
vecuma
dziedātāju
konkursā
«Cālis 2010»
9. maijā
uz Iecavas
kultūras
nama
skatuves
kāpa
23 dziedoši
bērni vairākums
gan bija
atraktīvas
cālītes, bet
viņu vidū
arī divi
braši cālēni.

Jauna kārtība 2.
bezakcīzes
degvielas
saņemšanai
Makšķernieka prieks

Vēl par
7.
pagaidu tiltu

A: F: Beata

Logina
Pasākuma skatītājus ar nelielu koncertu iepriecināja viens no žūrijas locekļiem - Kārlis Būmeisters
jeb vienkārši Kaža. Mūziķis aicināja konkursantus kāpt uz skatuves un dziedāt līdzi populārākās
dziesmas no viņa paša un grupas «Putnu balle» repertuāra.

5.lpp.

Lai bērniem jaukas
un smaidošas mammas!
A: F: Anta Kļaveniece

«Redzot, cik mirdzošām acīm,
sapostas un smaidīgas šodien ir
mūsu sievietes un cik daudz jauku darbiņu ir izstādē, es vēl vairāk apzinos, ka šādiem projektiem ir vērts ziedot laiku, gādāt
materiālus un palīdzēt!» atvadoties no 18 Iecavas novada māmiņām, sacīja nodibinājuma palīdzēsim.lv direktore Ilze Skuja.
Iecavas sociālā dienesta darbinieču Artas Manušas un Ļudas Belruses izveidotā motivācijas grupa māmiņām, kurām

6.

Galda
tenisistes Latvijas
čempiones

7.

Apspriež topošo Sociālo
pakalpojumu attīstības programmu

nepieciešams dienesta atbalsts,
darbojās kopš marta. Trīs mēnešus reizi nedēļā viņas tikās, lai
kopīgi smeltos zināšanas un uzmundrinājumu gan teorētiskās,
gan praktiskās nodarbībās. Pie
māmiņām viesojās psihologs, bāriņtiesas priekšsēdētāja, palīdzēsism.lv pārstāvji, lai stāstītu par
likumdošanas jaunumiem pabalstu jomā, bērnu audzināšanu, iespēju saņemt palīdzību no
publiskām atbalsta organizācijām un par citiem noderīgiem
jautājumiem.
4.lpp.

A: Anta Kļaveniece

10. maijā Iecavas novada Domes zālē noritēja lietišķo pētījumu aģentūras «Nikolo grupa» organizētā Zemgales reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības
programmas pirmās redakcijas
publiskā apspriešana. Iecavas
novada intereses tajā pārstāvēja
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale un sociālās palīdzības organizatore
Dina Meļķe. Programmas sabiedriskā apspriešana turpināsies gandrīz visu 22 reģionā

ietilpstošo pašvaldību teritorijās
un ilgs līdz 20. maijam. Minētais
dokuments tapis Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Sociālo pakalpojumu programmas
izstrāde Zemgales reģionā» ieviešanas gaitā. Programmas izstrāde balstīta uz «Nikolo grupas»
veiktā pētījuma rezultātiem. Pētījuma mērķis bija labāk izprast
sociālo problēmu cēloņus reģionā, iegūt pilnīgāku informāciju
par sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotāju
vērtējumā un izzināt sociālo darbinieku viedokļus.
3.lpp.

2010. gada 14. maijā

2.

Dalība konkursos rosina izzināt Atmodas laika notikumus
Pirms Latvijas neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
dienas 20. gadskārtas visā Latvijā notika dažādi pasākumi, kas
pievērsa cilvēku un, galvenais,
jauniešu uzmanību šī datuma
nozīmīgumam. Par dalību divos
4. maijam veltītos konkursos pastāstīja Iecavas vidusskolas
11. klases skolniece Laura Liepiņa. Viņas darbs konkursā «Brīvība augstākā vērtība» tika atzīts
par vienu no trīs labākajiem, bet
pati Laura ieguva Sandras Kalnietes ielūgumu apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.
«Šogad Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību «4. maija deklarācijas klubs»,
kas pārstāv par neatkarību balsojušos Augstākās Padomes deputātus, un biedrību «Virtuālā
enciklopēdija» organizēja radošo
darbu konkursu «Brīvība - augstākā vērtība». Konkurss notika
divās kārtās: pirmajā tika veidoti
dzīvesstāsti par personībām,
kas iesaistījušās Latvijas neatkarības atjaunošanā, bet otrajā esejas un referāti par Trešās atmodas tēmām. Noslēguma konferencē Latvijas Zinātņu akadēmijā, uz kuru tika aicināti visi
konkursa dalībnieki, labākajiem
autoriem bija iespēja lasīt savu
darbu vairāk kā simts cilvēku
lielas auditorijas priekšā. Konferencē uzstājās arī vairākas Latvijā pazīstamas personības:
Eiropas Parlamenta deputātes
Sandra Kalniete un Inese Vaidere, izglītības ministre Tatjana
Koķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis, kurš bija arī viens no AP de-

IZ

putātiem, kas nobalsoja par
4. maija Neatkarības deklarāciju.
Izdevība uzstāties noslēguma
pasākumā tika dota arī man. Savā darbā «Kā apgūt Trešās atmodas vēsturi?» izmantoju aptaujas rezultātus par Trešo atmodu, kas sniedz ieskatu mūsdienu cilvēku un it sevišķi jauniešu zināšanās par neseno Latvijas vēsturi. Darbā rakstīju arī
par spilgtas Atmodas laika dalībnieces Sarmīte Ēlertes personību un viņas ieguldījumu neatkarības procesu atgūšanā.
Kamēr konkurss «Brīvība augstākā vērtība» noslēdzās, es
savu dalību turpināju Latvijas
Okupācijas muzeja rīkotajā vidusskolēnu seminārā «Es un
brīvība», kas arī bija Latvijas
neatkarības atjaunošanai veltīts.
Seminārs ilga no 30. aprīļa līdz
2. maijam Rīgā, un tajā piedalījās
37 jaunieši, konkursa uzvarētāji,
no visas Latvijas. Semināra trijās
dienās mēs piedalījāmies orientēšanās spēlē pa Atmodas laika
vietām Rīgā, klausījāmies prof.
Tālava Jundža un prof. Ilgvara
Butuļa lekcijas, pētījām vēstures
avotus, tikāmies ar AP deputātiem Pēteri Simsonu un Jāni Vaivadu, kā arī piedalījāmies simulācijā «Latvijas neatkarības atjaunošana» Saeimā.
Semināra noslēgumā dalībniekus sveica 9. Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, Eiropas Parlamenta ETP grupas deputāte prof. Inese Vaidere,
«4. maija deklarācijas kluba»
biedrs Georgs Andrejevs, kā arī
Latvijas Okupācijas muzeja direktore Gundega Michele.» IZ

Skolu ziņas

Kā katru gadu, arī šogad
Dzimtmisas pamatskolas skolēni sveica savas māmiņas, vecmāmiņas viņu svētkos - Mātes
dienā. Visa gada garumā bērni
gatavojās šiem svētkiem: rakstīja ielūgumus, mācījās dziesmas,
dejas, iestudēja ludziņas, rakstīja sacerējumus un vēlējumus
saviem vistuvākajiem cilvēkiem.
Pasākuma sākumā direktores vietniece izglītības jomā Lolita Krēmere iepazīstināja vecākus ar skolēnu sasniegumiem
novada, Zemgales reģiona,
valsts mēroga olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta sacensībās, vides projektos.
Tad sekoja rūpīgi sagatavotais svētku koncerts, kurā savus
talantus demonstrēja mūsu
skolas interešu pulciņu dalībnieki. Skolēni dziedāja, dejoja,
skandēja tautas dziesmas, spē-

lēja teātri. Programmu vadīja
8. klases skolēni Elīza Arāja un
Māris Retiķis.
Nobeigumā direktore pateicās
interešu pulciņu vadītājām Inesei Krīgenai, Sintijai Leimanei,
Elgai Ziemiņai, Natālijai Šabanovičai, Velgai Ērglei un Mārai Slapiņai par atsaucību un radošu
izdomu. Ar skolas Atzinības
rakstiem direktore apbalvoja māmiņas, kuras ar savu iniciatīvu
padarījušas skolas ikdienu
daudzveidīgāku, palīdzējušas
realizēt daudzus iesāktos projektus, - Inesi Feldmani, Janu Jurkovsku, Eviju Lazdiņu, Lailu
Skuju, kā arī atsaucīgo tēti Raivo
Šastakoviču. Izskaņā visiem bija
iespējams iepazīties ar skolēnu
radošajiem sacerējumiem un
rokdarbu izstādi. Paldies visiem
koncerta dalībniekiem, skatītājiem, atbalstītājiem! IZ

F: Anta Kļaveniece

Laura Liepiņa (pirmā no labās) pēc konferences kopā ar savu
konsultanti, vidusskolas skolotāju Daci Greižu, kas saņēma
Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu patriotiskajā
audzināšanā, Virtuālās enciklopēdijas projektu vadītāju Lauru
Kalinku un 10. klases skolnieci Elīnu Kļavenieci, kas saņēma
konkursa organizatoru Atzinības rakstu.

IZ

Ziņas lauksaimniekiem

Jauna kārtība bezakcīzes
degvielas saņemšanai
Šajos grūtajos laikos svarīgs
ir katrs santīms un lats. Tāpēc
gribu vērst to lauksaimnieku uzmanību, kuri strādā ar lauksaimniecības tehniku, uz iespēju
par zemāku cenu saņemt dīzeļdegvielu bez akcīzes. Pašreizējā
cena bezakcīzes dīzeļdegvielai ir
par 23 santīmiem zemāka nekā
akcīzes degvielai. Līdz 30. jūnijam visiem zemniekiem, kuri
pretendē uz dīzeļdegvielu bez akcīzes, ir jāizņem atlikusī degvielas daļa, rēķinot 50 litrus katram
hektāram, un līdz 15. jūlijam
jāiesniedz dokumenti VID nodokļu atmaksai. Ja šī iespēja netiks izmantota, tad neizņemtā
degvielas daļa par zemāku cenu
zudīs.
Līdz jūnija sākumam Lauku
atbalsta dienestā (LAD) ir jāaizpilda standarta veidlapa - dīzeļdegvielas pieteikums nākamajam degvielas saņemšanas
periodam, saskaņā ar pieteiktajām platībām un papildu platībām. Savukārt LAD, pēc standarta veidlapas aizpildīšanas,
katram zemniekam līdz 30. jūnijam sūtīs vēstuli, kurā būs apliecība un līguma veidlapa par
degvielas saņemšanu nākamajam periodam.

Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem no
1. jūlija sāksies jauns degvielas
izmantošanas gads lauksaimniekiem, par ko paredzēti 100 litri
bezakcīzes dīzeļdegvielas katram
hektāram līdz 2011. gada 1. jūlijam.
Degvielas uzpildes stacija
(DUS) «Astarte nafta» Iecavā no
1. jūlija organizēs atsevišķu dīzeļdegvielas uzpildi tikai lauksaimniekiem. Tāpēc firma vēlas
noskaidrot, cik daudz un kādā
apjomā zemnieki ir gatavi dīzeļdegvielu bez akcīzes saņemt tieši
DUS «Astarte nafta» Iecavā. Interesenti tiek lūgti pieteikties pa telefonu 20131154.
Šī jaunā kārtība lauksaimniekiem jūtami atvieglos dokumentu kārtošanu, jo tā nebūs jākārto
ar VID starpniecību. Iesaku katram zemniekam sarēķināt, cik
bezakcīzes dīzeļdegvielas vēl nav
izmantots, un līdz 30. jūnijam
izņemt atlikušo daļu, tādējādi jūs
ietaupīsiet izdevumus par degvielu. Šī iespēja ir jāizmanto.
Stepans Drozdovs
Iecavas novada
lauksaimniecības organizators
Mob. tel.: 26328446

3.

2010. gada 14. maijā

Novada Domē
Domes kārtējās sēdes darba
kārtībā 11. maijā bija iekļauti
18 jautājumi. Viens no tiem
bija par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa
maksātājiem Iecavas novadā.
Dome 2009. gada 14. aprīlī
apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6 «Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām
Iecavas novadā». Kopš saistošo
noteikumu pieņemšanas ir izdarīti grozījumi likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli», ar kuriem ir paplašināts apliekamo
objektu loks, kā arī atsevišķi nodokļa piemērošanas nosacījumi.
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta (11) daļa
nosaka: «Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa
maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - trūcīgām personām 90
procentu apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas un maznodrošinātām personām līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa
summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas
vai maznodrošinātās personas
statusam, attiecībā uz šī likuma
3. panta pirmās daļas 2. punktā
minētajiem objektiem.»
Tā kā konkrētu atvieglojumu
apmēru atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
grupām pašvaldība var noteikt,
pieņemot saistošos noteikumus,
ir nepieciešams normu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu maznodrošinātām personām noteikt
pašvaldības saistošajos noteikumos. Iecavas novada Dome
nolēma, ka nekustamā īpašuma

nodokļa par zemi atvieglojumus
no taksācijas gadam aprēķinātās summas varēs saņemt nodokļa maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu - 90
procentu apmērā; nodokļa maksātāji, kas ir 1. vai 2. grupas invalīdi, - 50 procentu apmērā;
nodokļa maksātāji, kas ir vientuļie pensionāri, - 50 procentu
apmērā. Nekustamā īpašuma
nodokļa par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām,
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām,
kuru funkcionālā izmantošana
ir dzīvošana un kuras (kuru daļa) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās summas varēs saņemt
nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - 50 procentu apmērā.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Iecavas novada Domes
2010. gada saistošos noteikumus Nr. 11 «Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā» un noteica, ka tie
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
noteikumu pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Pašvaldības laikrakstā noteikumi tiks publicēti pēc tam, kad tie
būs akceptēti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Ar saistošo noteikumu Nr.11
spēkā stāšanās dienu spēku
zaudēs Domes 2009. gada saistošie noteikumi Nr.6 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām Iecavas novadā». IZ

Balticovo iegūst sertifikātus
AS «Balticovo» saņēmusi
pasaulē atzītus pārtikas
kvalitātes apliecinājumus BRC un IFS sertifikātu.
BRC ir vispasaules standarts
pārtikas produktiem, ko izsniedz
Britu mazumtirgotāju konsorcijs
(British Retail Consortium). Šis
sertifikāts nepieciešams visām
pārtikas produktu ražošanas
kompānijām, kuras pārdod pārtikas produktus Lielbritānijā un
no kurām britu pārtikas tirdzniecības tīkli prasa sniegt apliecinājumu par produkta nekaitīguma, kvalitātes un likumības
prasību izpildi.

Savukārt IFS ir Starptautiskais pārtikas preču standarts
(International Food Standard),
ko izdod Vācijas un Francijas
mazumtirgotāju asociācija. Šo
sertifikātu saņem kompānijas,
kuras ražo pārtikas produktus
un kuras pārbaudīs pārtikas
produktu sfērā autorizēti auditori, lai apliecinātu, ka uzņēmuma
darbība atbilst pārtikas produktu drošības prasībām. AS «Balticovo» eksportē 70% no visas saražotās produkcijas. Uzņēmumam ir piešķirti arī ISO 9001 un
ISO 22000 sertifikāti.
Liāna Bokša, AS «Balticovo»
komunikācijas konsultante

Apspriež topošo Sociālo
pakalpojumu attīstības programmu
1.lpp.

Pētījuma laikā Zemgalē aptaujāts vairāk nekā 1 000 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 80 gadiem, kā arī veiktas padziļinātas
intervijas ar visu 22 pašvaldību
sociālajiem darbiniekiem. Ar pētījuma rezultātiem iepazīstināti
Zemgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes dalībnieki,
kā arī attīstības centru sociālie
darbinieki, plānotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Programmas galvenais mērķis ir pilnveidot iedzīvotāju vajadzībās balstītu pakalpojumu
sniegšanu sociālo problēmu risināšanā, ņemot vērā Zemgales
reģiona sociāli demogrāfiskās
attīstības tendences, proti, rēķinoties, ka ilgtermiņa migrācija
veicinās tādu mājsaimniecību
īpatsvara palielināšanos, kurās
dzīvo vienas paaudzes cilvēki vai
arī tikai viena persona, kas ir
pirmspensijas vai pensijas vecumā. Turklāt jāņem vērā, ka
programmas darbības laikā
pensijas vecumā nonāks prāvs
skaits iedzīvotāju, kuri dzimuši
pēckara dzimstības kāpuma pirmajos gados, bet aptuveni
piekto daļu no šiem iedzīvotājiem veidos sievietes.
Lai sasniegtu minēto mērķi,
Zemgalē plānots attīstīt kom-

pleksu pieeju sociālo problēmu
risināšanā, veidojot dažādu jomu speciālistu vienības un nostiprinot saikni starp veselības
aprūpes speciālistiem, īpaši primārajā veselības aprūpē, un sociālā darba speciālistiem. Tāpat
plānots attīstīt grupu darba formu sociālo pakalpojumu sniegšanā, pastiprināti attīstīt pakalpojumus, kas veicina indivīdu
integrāciju darba tirgū. Katrā
pašvaldībā būs jānodrošina mājas aprūpes pakalpojumi, bet atsevišķās pašvaldībās jāizveido
arī pansionāts sociāli nelabvēlīgām personām. Savukārt reģionā būs jāizveido rehabilitācijas
centrs personām, kas atbrīvotas
no ieslodzījuma, kā arī atelpas
brīža pakalpojumu centrs un
vienots uzticības telefons.
Sabiedrības apspriešanai
nodotajā dokumentā atrodamas
sadaļas, kas vērstas uz pakalpojumu pieejamības, kvalitātes vadības un efektivitātes pilnveidošanu, kā arī uz sadarbības veicināšanu valsts un nevalstisko
institūciju starpā.
Projekta ieviešanas noslēguma fāzē maija beigās izstrādāto
un ar iedzīvotāju ierosinājumiem papildināto dokumentu
plānots apstiprināt reģiona Attīstības padomē. IZ

Melnās ziņas
- Laikā no 3. maija plkst. 16
līdz 4. maija plkst. 18 no neaizslēgtas garāžas Edvarta Virzas
ielā nozagts zāles pļāvējs Murray
MP 500. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 5. maija
plkst. 22 līdz 6. maija plkst. 7
Tirgus ielā novietotai automašīnai Audi Cabrio nozagtas abas
valsts numura zīmes. Uzsākts
kriminālprocess.
- 6. maijā ap plkst. 7:30 Puškina ielā aizturēta 1964. gadā
dzimusi persona, kura sabiedriskā vietā atradās tādā alkohola
reibumā, kas aizskar apkārtējo
cilvēku cieņu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laikā no 6. maija plkst. 20
līdz 7. maija plkst. 6 Iecavā no

Lietuvas automašīnas Mercedes
Benz ar puspiekabi, pārgriežot
tentu, nozagtas parfimērijas preces. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 29. aprīļa
plkst. 12 līdz 8. maija plkst.
9:30, izsitot stiklu, no ražotnes
Dzimtmisā nozagts metināšanas
pusautomāts, divi elektromotori
un hidrauliskie rati. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika periodā no 9. maija
plkst. 18 līdz 10. maija 7:45 Tirgus ielā novietotai automašīnai
BMW 323 nozagti atpakaļskata
spoguļu stikliņi. Uzsākts kriminālprocess.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

Lai sekmētu negadījumu skaita samazināšanos, kuros cieš
bērni, iestājoties siltajam laika periodam, Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki piedalās akcijā «Droša
vasara - Tava vasara». Akcijas laikā tiek pievērsta uzmanība
cēloņiem, kas visbiežāk izraisa nelaimes gadījumus ūdenstilpnēs,
traumas ceļu satiksmes negadījumos, spēlējoties būvobjektos,
elektrosadales skapju tuvumā, klaiņojot u. c. tēmām.
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4.

Lai bērniem jaukas un smaidošas mammas!
1.lpp.

Māmiņas ļoti iepriecināja Žagatas bodes pārstāvju viesošanās, kas ne tikai ierādīja pērļošanas pamatus, bet atveda līdzi arī
nepieciešamos materiālus. Žagatas bodē katrs var nodot savas
saplīsušās rotas, kuru izejmateriāli lieliski noder tiem, kam pērļu rotu izgatavošana ir sirdslieta.
Daudzu praktisko nodarbību
idejas Arta un Ļuda smēlušās internetā, savukārt konfekšu pušķu darināšanas prasmē dalījusies viena no māmiņām – Inga
Jubele. «Nodarbības varējām organizēt, ņemot vērā mūsu materiālās iespējas,» sacīja Ļuda.
«Daudzus darbam nepieciešamos materiālus nesām no mājām vai nopirkām pašas.» Lauvas
tiesu izdevumu sedzis nodibinājums palīdzēsim.lv, taču vislielākais prieks, ka ieceres īstenošanā piedalījušies arī iecavnieki:
Šastakoviču ģimene, skaistumkopšanas salons «Kamilli», Pestīšanas Armijas Iecavas nodaļa.
11. maijā organizētajā nodarbību noslēguma pasākumā māmiņām bija sagādāta īsta svētku
sajūta ar darbu izstādi, klātiem
galdiem, siltām pusdienām un
nelielu koncertu. Netrūka arī
pārsteiguma momenta – māmiņas iepriekš pat nenojauta, ka viņām šajā dienā būs iespēja uzposties. Piecas sievietes saposa
salona «Kamilli» friziere Karīna
Moseiko, divas – manikīre Ance
no Rīgas, bet vēl piecas māmiņas
ļāvās stilistes Danas Dombrovskas veiktajām pārvērtībām un
tika pie brīnišķīga meikapa.
Astoņu bērnu māmiņa Ligita
Krastiņa bija priecīga ne tikai
par jauno matu griezumu; viņai
gandarījumu sagādājušas visas
nodarbības, bet jo īpaši - rotu
darināšana. Apgūtās prasmes
viņa turpina likt lietā. «Strādāju
par naktssardzi un, tā kā naktis
ir garas, varu nodoties rotu darināšanai,» stāsta Ligita. Šajā nodarbē ar prieku iesaistījušies arī
viņas bērni. Ligita atzīst, ka viņai
pietrūks jau ierastā kopā sanākšanas prieka: «Būtu labi, ja šīs
nodarbības varētu turpināt. Bija
prieks darboties, iesaistīties, parādīt, ko tu spēj, būt sabiedrībā,
nevis sēdēt nomāktam savā
ligzdā. Vislielākais paldies sociālā dienesta meitenēm Artai un
Ļudai; viņas ir vienkārši superīgas!»
Arī Inga Kalniņa sacīja, ka
pasākuma pārsteigums tiešām
ir izdevies – viņa tikusi pie jaunas frizūras, bet nodarbību gaitā
ieguvusi jaunus draugus, iemācījusies taisīt dekorus, guvusi labas atziņas par bērnu audzinā-

Vairāk foto skatiet www.iecava.lv

Saposušās un laimīgas kopā ar pasākuma organizatorēm: sociālā dienesta darbiniecēm
(augšējā rindā) Artu Manušu (ceturtā no kreisās), Ļudu Belrusi (ceturtā no labās), Baibu
Akermani (otrā no labās) un palīdzēsim.lv direktori Ilzi Skuju (priekšplānā pirmā no kreisās).
šanu. «Vismaz kādas patīkamas
pārmaiņas dzīvē,» smaidot atzina
Inga. Savukārt Zurodžona Jakobi, Gunta Grigorjeva, Inga Avsjukova, Liesma Kūla un Jolanta
Stoģe bija pārsteigtas par vizuālajām pārmaiņām, kuras viņām
sagādāja stiliste Dana Dombrovska. «Tagad redzu, ka varu
būt skaista,» savu sajūsmu neslēpa sešu bērnu māmiņa Gunta
Grigorjeva, sākumā gandrīz vai
ar neticību skatoties uz savu fotogrāfiju: «Skaisti! Vai tā esmu
es?». «Līdz šim esmu laikam palaidusies. Tā ir, ka domā tikai par
bērniem, bet par sevi ne. Tagad
man būs stimuls pacensties,» apņēmības pilna bija jaunā sieviete.
Vērtīgi bija arī manikīres Ances padomi, kā mājas apstākļos
bez lieliem izdevumiem sakopt
sastrādātās rokas un rūpēties
par nagiem. Izmēģinātais krēma,
cukura un auzu pārslu maisījums tiešām darīja brīnumus –
rokas pāris minūšu laikā atguva
maigumu.
Gan minētās nodarbības, gan
to noslēguma pasākums ir lielisks piemērs, kā bez lieliem finanšu ieguldījumiem šajos laikos var ko tik uzmundrinošu un
interesantu pasākt. Bieži vien iz-

Pirmā stilistes Danas Dombrovskas veidotajām pārvērtībām
ļāvās Jolanta Stoģe. Redzot pārsteidzošo rezultātu, drosme
pieteikties meikapa izveidei radās arī tām māmiņām, kuras
sākumā uz šādu procedūru nebija pierunājamas,
atrunādamies: «Kāpēc posties, jo kas tad mani, strādājot pie
saimnieka siltumnīcās, novērtēs?».
šķirošā nozīme tam, lai kaut kas
labs notiktu, ir atsaucībai, radošai izdomai, sadarbībai. Sociālā
dienesta darbinieces ir pārliecinātas, ka nu jau realizētā iecere

bija lielisks veids, kā sievietēm
izrauties no pelēkās ikdienas,
līdz ar to viņas var būt smaidošas un jaukas mammas saviem
bērniem. IZ
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Māmiņdienu ieskandināja dziedošie cāļi
1.lpp.

Lai gan svēdienas rīts bija pelēks un vēss, Iecavas kultūras namā
atmosfēra bija priekpilna un saulaina. Līgas Gūtmanes un Lienes
Onzules veidotās dekorācijas konkursam piešķīra svētku noskaņu,
un bērnu muzikālie priekšnesumi iepriecināja gan māmiņas, gan
pārējos tuviniekus un pasākuma apmeklētājus. Žūrijai - Doma kora
skolas pegadoģei Aritai Orravai, Iecavas mūzikas skolas skolotājai
Kristīnei Circenei, mūziķim Kārlim Būmeisteram un šovdeju grupas
«Matrix» vadītājai Liānai Vīksnai - nenācās viegli noteikt konkursa
uzvarētāju, jo ikviena dalībnieka uzstāšanās bija interesanta, lika
dzīvot līdzi un smaidīt. Visi konkursanti saņēma diplomus un grāmatiņas par viegli apgūstamām rotaļām, dziesmiņām un pirkstiņspēlēm. Bet par uzvarētāju šoreiz tika atzīta Estere StepanovičaMonkeviča, kuras dziedāto «Pavasara dziesmiņu» profesionāļi novērtēja kā visprecīzāko un tīrāko izpildījumu. Esteres mamma Hēlija
un tētis Andris, pēc apbalvošanas uzrunāti skatītāju rindās, neslēpa
pārsteigumu par tādu rezultātu. Vēl salīdzinoši nesen meitai ar dziedāšanu nav gājis tik gludi, nav izdevies noturēt intonāciju. Taču sākumskolas «Dartija» skolotājas Kristīnes Zabarovskas pūles un nodarbības Iecavas mūzikas skolas klavieru specialitātes sagatavošanas klasē radījušas manāmu progresu. Skaistās balss dotības Esterei esot iedzimušas no mammas, un būtiski, ka meitene ir apņēmīga, spriež vecāki - lai gan visos pasākumos, kur jāuzstājas, uztraukums esot liels, Estere prot saņemties un ar pozitīvu attieksmi
dodas finiša taisnē, lai paveiktu visu, kas viņas spēkos.
Organizatoru vissirsnīgākais paldies tika mūzikas skolotājām
Rūtai Maksimai, Kristīnei Zabarovskai un Kristīnei Karelei par
atdevi un ieguldījumu cālīšu sagatavošanā, kā arī dalību pasākuma
organizēšanā un norisē. Tāpat arī pasākuma vadītājām - bērnudārza «Cālītis» audzinātājām Evijai Rateniecei un Egijai Vējai.

Žūrijas dalībnieci Kristīni Circeni sveic Cālis džentlmenis
Kārlis Čipens. Viņš, tāpat kā konkursa uzvarētāja Estere
Stepanoviča-Monkeviča (apakšējā attēla priekšplānā) un
Skatuviskākā cālīte Rēzija Beitiņa (attēlā pa labi) uzaicināti
dziedāt Ziedu svētkos, kas Iecavas parkā notiks 24. jūlijā.

Apbalvojumu nominācijas
Apdomīgākā cālīte - Arina Vaiņiloviča
Drosmīgākā cālīte - Unda Kozlova (jaunākā dalībniece - 4 gadi)
Pavasarīgā cālīte - Alise Jaunzeme
Skatuviskākā cālīte - Rēzija Beitiņa
Kautrīgākā cālīte - Sandra Samtiņa
Atraktīvākā cālīte - Evelīna Āboliņa
Smaidīgākā cālīte - Agneta Čudere
Ritmiskākā cālīte - Stefānija Niedra
Romantiskākā cālīte - Paula Retiķe
Sirsnīgākā cālīte - Rēzija Meļķe
Pūkainākā cālīte - Monta Druviņa
Skanīgākā cālīte - Emīlija Druviņa
Cālīte zelta mute - Nikolīne Mudure
Cālīte aktrisīte - Katrīna Ermanoviča-Hermanoviča
Koķetākā cālīte - Evelīna Belozerova
Modīgākā cālīte - Reina Rozentāle
Kautrīgākais cālis - Pēteris Kreņģelis
Pasakainākā cālīte - Madara Mitrofanova
Cālis džentlmenis - Kārlis Čipens (saņēma Kultūras nama
simpātiju balvu - dāvanu karti 4 personām «Labirintos»)
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Tautiskākā cālīte - Santa Vaičekone
Neparastākā cālīte - Viktorija Asejeva
Mīlīgākā cālīte - Laine Novicka
Cālis 2010 uzvarētāja - Estere Stepanoviča-Monkeviča

IZ

Rosina bērnus un jauniešus iepazīt dažādas kultūras
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane
UNESCO Latvijas nacionālā
komisija sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Latvijas
Bibliotekāru biedrību Lasīšanas
gada Latvijā un Starptautiskā
kultūru tuvināšanās gada ietvaros aicina Latvijas bibliotēkas
piedalīties akcijā «Pasaule t@vā
bibliotēkā». Ar šo akciju Latvija
pirmo reizi pievienojas pasaules

bibliotēku kampaņai @your
library, kuras mērķis ir apzināties bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā, apgūt tās piedāvātos resursus un neierobežotās
iespējas.
Akcijas «Pasaule t@vā bibliotēkā» mērķis ir rosināt bērnus un
jauniešus izzināt dažādas kultūras, lasot grāmatas par citām
valstīm, kā arī iepazīstot citu
tautu literāros darbus. Akcija
sākās 29. aprīlī un noslēgsies

8. septembrī - Starptautiskajā
rakstītprasmes dienā. 29. aprīlī
interesenti tika aicināti uz tematisko pasākumu «Raibās Āfrikas
stāsti» Iecavas Bērnu bibliotēkā.
Pasākuma dalībnieki iepazinās ar melnā kontinenta kultūru, tradīcijām un folkloru; klausījās afrikāņu ritmus; iemācījās
bungu nosaukumus: tamtami,
atabaka un čingufi; piedalījās
rituāla dejā batuke.
Turpinot projekta «Stāstu

bibliotēkas» aktivitātes, organizējot stāstīšanas pasākumus un
izkopjot stāstītprasmi, bibliotekāres mudināja bērnus izlasīt un
atstāstīt afrikāņu pasakas no
krājumiem: «Kā brālītis trusītis
uzvarēja lauvu», «Zaķis un leopards», «Afrikāņu pasakas»,
«Burvju aka». Jauniegūtās zināšanas dalībnieki atspoguļoja, zīmējot afrikāņu maskas.
Raksta pilns teksts lasāms
mājas lapā www.iecava.lv. IZ
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Makšķernieka prieks
A: Rihards Šķeltiņš

makšķernieka kartes Nr.
GK 005992
Viss sākās pirmdien vakarā,
kad aizgāju uz upīti cerībā noķert kādu smuku raudu. Makšķerējot ievēroju, ka līdakas dzenā mazās zivteles. Nodomāju vajadzēja paņemt spiningu. Nekas īpašs no raudām nesanāca,
nolēmu no rīta doties uz līdakām.
Ap pulksten 8 biju pie upes 1.
puķulejā, saķēru vīķītes un
iemetu uz «dzīvo», pa starpu pamētājot mākslīgo mānekli. Pirmā
cope bija tieši uz gumijas zivtiņu,
taču tā norāvās. Pēc neilga brīža
pazuda arī otras makšķeres
pluds; nogaidījis vajadzīgo laiku,
piecirtu un tiku pie 1,5 kg līdakas.
Pagāju vēl zemāk pa straumi
un pludināju lielāko vīķi gar
krastu. Pluds sāka haotiski uzvesties un nozuda dziļumā arī
šoreiz. Aizskaitījis līdz 10, piecirtu, zivs piecirta pretī un laidās
dziļumā. Pamazām, pamazām,
«kausējot» līdaku, vilku to uz
krasta pusi. Zaļsvārce kādas 10
minūtes neļāvās, vairākkārt lēca
ārā no ūdens, mēģinot atbrīvoties no āķa (skats bija tiešām
iespaidīgs), taču tas bija pamatīgi iecirties lūpā. Galu galā aukla
un āķis izturēja lielo pretestību
un zivs bija ārā no ūdens. Atnācis mājās, nosvēru - 5 kg 150 g!
Nebiju domājis, ka tik lielas
Iecavas upē mīt. Tā ka saudzēsim mūsu upi, nemēslosim tajā,
lai šādi priecīgi brīži būtu vairāk,
un visiem makšķerniekiem - NE
ASAKAS! IZ

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī TAVUS
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi
- Tikai pirms nedēļas
iecavniekus iepriecināja ziņa
par pagaidu tiltiņa ierīkošanu
uz pārupi, bet nu jau vairākās
vietās ļaundari salauzuši
margas. Ja kādam ir grūtības
izdomāt, kur likt savu enerģiju
un spēku, varbūt der pieteikties
palīgā uzrakt dārzu kādam no
vecajiem tantukiem, kam tās
atbalsta margas ir ļoti
vajadzīgas.
/Apbēdinātais staigātājs/

Par ievērības
cienīgo lomu
īpaši
priecājās
bērni Emīls un
mazā Lote.
Meitiņai
bija liels
pārsteigums
par zivi,
kura
augumā
lielāka par
pašu...

Uz īsu brīdi - Latvijas radošuma galvaspilsēta
A: Bruno Bahs, 2. Latvijas jauniešu

īsfilmu un foto festivāla organizators
24. aprīļa pievakare Iecavā
bija īpaša, jo gaisā virmoja uztraukums, kas mijās ar pavasarīgi silto laiku un putnu balsīm.
Kā nu ne - mūsu mīļā Iecava uzņēma 2. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivāla dalībniekus
un kompetento žūriju. Mūsu
Iecava kaut uz īsu brīdi kļuva
par Latvijas radošuma galvaspilsētu, vismaz manā sirdī, un par
to esmu patiesi lepns.
Ja 1. jauniešu īsfilmu un foto
festivāls notika Bauskā, tad šogad, pateicoties Iecavas novada
Domei, mums, jauniešiem, tika
atvēlēts jaukais un mājīgais
Iecavas kultūras nams ar lielo,
balto ekrānu un lielisko skaņas
vīru DJ Ivaru priekšgalā.
Ar radošām lietām saskaros
ik dienu, arī tagad, skolotāja
pienākumus veicot, tādēļ esmu
šī «aroda» kvēlākais atbalstītājs
un piekritējs - rosināt sabiedrību
būt radošai, ģenerēt idejas, kuras bieži vien ir daudz kvalitatīvākas un tīrākas, ja, radot tās,
tev nav nekā, pretēji tam, kad esi
materiāli nodrošināts un sāc jau
apmaldīties savos fantāzijas lidojumos. Tieši radoša personība, gluži kā ūdens izžuvušai zemei, ir vajadzīga Latvijai tieši šodien - radošums ir jāveicina gan
izglītībā kopumā, gan profesionāli ikdienā risinot dažādas situācijas. Viens no festivāla

pamatmotīviem - radīt, veidot,
rosināt runāt un likt saprast, ka
tieši jaunieši ir Latvijas valsts
nākotne.
Mans uzstādījums šogad bija
veidot festivālu apjomīgāku, piedāvājot apmeklētājiem kompleksu izklaides paketi, kur viņi
varētu vērot gan īsfilmas, gan fotomākslinieku prezentācijas,
gan žūrijas kritiku, gan, protams, arī viesmākslinieku uzstāšanos. Tas viss uzlika divtik
lielu atbildības nastu, ko šoreiz
man neatsverami palīdzēja nest
Iecavas Jauniešu padome ar
Laini Bahu priekšgalā, kura jau
otro gadu pēc kārtas vadīja šo
jauniešu festivālu.
Šogad festivālā dalību pieteica sešas jauniešu radošās apvienības un īsfilmu veidotāji, kas
izrādīja divas savas labākās īsfilmas. Pēc katras īsfilmas to veidotāji varēja dzirdēt žūrijas viedokli ar konstruktīviem papildinājumiem, kā uzlabot tālākos
radošos veikumus, saņēma pamatotu kritiku par paviršo izpildījumu u. tml. Īsfilmu rādīšanas starplaikos jaunie fotogrāfi
izrādīja savas labākās fotogrāfijas, klātienē tās komentējot, un
vienu no tām izvirzīja kā pretendentu uz pasākuma Grand Prix
statueti.
Četras kardināli atšķirīgas
personības žūrijā veidoja festivāla kopējo garšas buķeti, arī
apmeklētāji, kas teju bija piepildījuši visu zāli. Tas liecina par

vienu - šī festivāla uzdevums ir
sasniegts: tika pierādīts, ka Latvijas kino ir nākotne, ka mūsu
vidū ir talantīgi jaunieši, kuriem
tik vien ir nepieciešams, kā sevi
parādīt un sajust to, ka viņi kādam ir vajadzīgi. Nav vajadzīgs
daudz - tikai noticēt sev un savam talantam, un visi ceļi, lai
iekarotu pasauli, ir vaļā.
Īpašu paldies saku visiem
mūsu labvēļiem, bez kuriem šis
festivāls nebūtu iedomājams:
A/S «Balticovo», kafejnīcai «Tornis», kafejnīcai «Viestarti», klubam «White House», «OptikArt»,
veikalam «Cēsnieki», Oskaram
Rumbeniekam, Andim Kasparam, Iecavas Jauniešu padomei,
Iecavas novada Domei, tipogrāfijai «ADsolutions», veikalam
«Rise», SIA «Iecavnieks», Iecavas
kultūras nama kolektīvam un
direktorei Birutai Švītiņai. Īpašu
paldies par nesavtīgo informatīvo atbalstu saku «Iecavas Ziņām», «Bauskas Dzīvei», portāliem skatiens.lv, laikiem.lv un
tvnet.lv.
Paldies Tev, ka biji! Iecava
būs vieta, par ko zinās visa Latvija. Ir tikai jāturpina darīt un
darīt vēl labāk, lai mums katram
būtu lepnums par mūsu mazo
un mīļo pilsētu. Svarīgi ir apzināties, ka kopā mēs varam
daudz, pat ļoti, atliek tikai
mums viens otram palīdzēt un
darīt lietas kopā. Tieši komandā
ir spēks ilgtermiņā. Lai viss izdodas! IZ
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IZ

Sporta ziņas

30. aprīlī Bauskas pilskalnā notika pavasara kross.
Bauskas novada sacensībās 1. vietu izcīnīja Helvijs Meļķis,
2. vietu ieguva Žanis Sevastjanovs, Edgars Beņķis, Edijs Lācis,
Krista Lideiķe un Linda Šteinberga, bet 3. vietu - Olga Ieva
Jēkabsone, Karīna Lideiķe un Deivids Špoģis.
8. maijā Jēkabpilī ar sacensību otro kārtu noslēdzās
LR Jaunatnes čempionāts galda tenisā (attēlā). Pirmo reizi
šajās sacīkstēs iecavnieces ieguvušas čempionu titulu divās
vecuma grupās. Laureātes saņēma kausu un skaistas medaļas.
1999. gadā dzimušu un jaunāku sportistu konkurencē
vismeistarīgākās bija Beāte Jašuka un Arta LaubergaLaukenberga. Otra iecavnieču komanda - Sibilla Salgrāve un Anna
Anspoka ierindojās 4.vietā, taču uzteicams meiteņu cīņasspars,
sacenšoties ar vecākām sāncensēm.
1997./1998. gadā dzimušo tenisistu grupā triumfēja Alise Pluce
un Karīna Taranda. 1995./1996. gadā dzimušo sportistu grupā 2.
vietu izcīnīja Una Šķipare, Lāsma Mežaka un Sintija Januševiča
(kura otrajā kārtā gan nepiedalījās).
Vecākajā grupā (1992.-1994. g. dz.) Līna Lauciņa un Dārta
Ozoliņa ar Jēkabpils pārstāvēm cīnījās par 2.-3. vietas
sadalījumu. Visu izšķīra viens sets iecavniecēm bija par vienu
uzvarētu setu vairāk, un viņas arī ieguva 2.vietu kopvērtējumā.
Iecavas novada vasaras sporta svētki notiks 30. maijā Iecavas
internātpamatskolas stadionā. Sākums pulksten 10.00.
Sporta svētkos drīkst piedalīties Iecavas novada iedzīvotāji, viņu
ģimenes locekļi, strādājošie, skolēni un uzaicinātie sportisti.
Sporta svētkus organizē un vada Iecavas novada Dome un Iecavas
novada sporta skolas «Dartija» tiesnešu kolēģija.
Programmā iekļauti šādi sporta veidi:
Vieglatlētika (30 m, 60 m, 100 m, 400 m, 1500 m, stafetes skrējiens 4*60 m,
tāllēkšana, lodes grūšana).
Futbols (komandā 6 spēlētāji + 1 vārtsargs. Maksimālais dalībnieku skaits
komandā - 8).
Strītbols 3:3 (zēnu komandām līdz 13 g. v.; 14-16 g. v.; vīriešu un sieviešu
grupas. Maksimālais dalībnieku skaits komandā - 4).
Volejbols 3:3 (komandas var būt jauktas, maksimālais dalībnieku skaits
komandā - 4).
Šaušana ar pneimatisko pistoli (sievietēm un vīriešiem).
Šautriņu mešana (sievietēm un vīriešiem).
Riteņbraukšana (bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem - ar saviem
velosipēdiem).
Svara stieņa spiešana guļus (dalībnieki, jaunāki par 16 gadu vecumu,
drīkstēs piedalīties tikai ar vecāku vai ārsta atļaujām. Sacensības notiks
astoņās svara kategorijās).
Sporta svētku nolikums lasāms interneta mājas lapā www.iecava.lv. IZ

Pateicība
Iecavas novada pašvaldības vislielākais paldies visiem
tiem, kas piedalījās pārupes pagaidu pontonu tiltiņa
tapšanā, bet jo īpaši:
! uzņēmumam SIA «Smiltaiņi» par kokmateriāliem,
skrūvēm un degvielu;
! uzņēmumam SIA «Sorelex» par kravas stiprinājuma
savilcējiem;
! NBS Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona
zemessargiem 1. vada komandiera Daiņa Kravala vadībā.

Kļūdas labojums
Iepriekšējā numurā
7. lappusē publicējām sporta
skolas «Dartija» sniegto
informāciju par pavasara
krosu Anniņmuižā.
Pareizi jābūt, ka individuāli
3. vietu ieguva Dzimtmisas
pamatskolas skolniece
Ildze Jurkovska.
Atvainojamies par kļūdu!

Iecavas novada Dome
aicina uz semināru
«Septiņi domāšanas
principi veiksmīgai dzīvei»
29. maijā plkst. 9-15.
Seminārs notiek projekta
«EDU for ALL» ietvaros
un ir bezmaksas.
Pieteikties pa tālruni
63941601 līdz 24. maijam.

Iecavas galda
tenisistes kopā
ar treneri
Baibu Gāgu.

IZ

Pēc publicētā

Esmu dzimis iecavnieks, un,
kopš sevi atceros, uz pārupes
dārziem, kur arī manai ģimenei
bija mazdārziņš, ceļš vienmēr vedis pār Iecavas upes tiltiņu. Tāpēc ar satraukumu uztvēru ziņu,
ka šī pavasara palu ūdeņi savu
laiku nokalpojušo dzelzs tiltiņu
ir sabojājuši neatgriezeniski.
Vēlos ar «Iecavas Ziņu» starpniecību pateikt paldies Iecavas
novada Domei par situācijas izpratni un operativitāti attiecībā
uz sabiedrībai tik svarīgā objekta
izveidi, jo ne jau visiem ir iespēja
uz dārziem tikt ar automašīnām.
Bija žēl skatīties uz tiem vecajiem
ļaudīm, kas noguruši mēroja apkārtceļu mājup no dārziem.
Īpašs paldies NBS Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona zemessargiem Mārim Novickim, Ilmāram Līrumam, Didzim
Purmalim, Kasparam Purmalim,
Mārtiņam Purmalim, Oļegam
Junolainenam, Aivim Marhelam,
Aleksandram Košanskim, Kasparam Koško, Vilnim Rautenšildam, kas labprāt savā brīvdienā
piedalījās tiltiņa būvniecībā.
Paldies par atbalstu SIA «Sorelex» un SIA «Smiltaiņi», personīgi
tās pārstāvim Igoram Černovam.
Domāju, ka mums visiem kopā izdevās laba dāvana iecavniekiem Latvijas Valsts atjauno-

šanas 20. gadadienā. Lai darītu
labus darbus, nav nepieciešams
gaidīt Ziemassvētkus vai Vislatvijas lielo talku, labie darbi nav
skaļi iepriekš jāreklamē - tie ir jādara tad, kad jādara.
Mani puiši turpina atbildīgi
izturēties pret savu darbu, vai ik
dienas uzraugot tiltiņu un pārbaudot, vai kāda skrūve no lielās
slodzes nav atskrūvējusies.
Tāpēc jo īpaši skumji man
kļuva šajā svētdienas rītā, kad
ieraudzīju pirmos tilta postījumus - izlauzto lenteri un tilta
margas. Nenosargājām…
Ar avīzes starpniecību gribu
tam «varonim», kurš lauza un
postīja naktī no sestdienas uz
svētdienu, pajautāt: «Vai nepadomāji, ka TAGAD tevis paša
mātei, vecmāmiņai vai sievai
ar bērnu pie rokas nebūs kur
pieturēties, kāpjot augšup pa
trepītēm… Un vai tu pret savu
personīgo darbu arī izturies tik
bezatbildīgi?»
Šādos brīžos man šķiet, ka
daži Iecavas iedzīvotāji ir īpaši
ļauni un zemiski - gan vārdos,
gan darbos.
Dainis Kravals
NBS Zemessardzes
54. inženiertehniskā
bataljona 1. rotas komandieris

Redakcijas piebilde: 100 latu projekta strādnieki kārtībnieces
L. Mucenieces pārraudzībā novērsuši jaunajam tiltam nodarītos postījumus. Lūgums sabiedrībai - nebūt vienaldzīgiem un aizrādīt
pusaudžiem un citiem neapzinīgajiem, kuri apdraud tiltiņa pastāvēšanu. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Klitija Liepa (10.02.1929. - 05.05.2010.)

2010. gada 14. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Mazlietoti sieviešu, vīriešu,
pusaudžu un bērnu velosipēdi
no Vācijas. Būsim Iecavas tirgū
16. maijā. Cenas, sākot no
Ls 35. Tālr. 26460061.
Siltumnīcas stabi, skaldīta
malka, zāģmateriāli. Ar piegādi.
Tālr. 20034885.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Pērk : : :
- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

iznomā divas izremontētas telpas
ar WC un sanitāro mezglu
(kopējā platība 44,1 m²)
par 2,50 Ls/m².
Telpas atrodas biznesam un pakalpojumu sniegšanai
izdevīgā vietā, Rīgas ielā 12 (pasta māja). Ērta piebraukšana,
zemi komunālie maksājumi, apsardze.
Ir iespējams ilgtermiņa līgums līdz pat 2018. gadam.
Zvanīt pa tālr. 63941171 (plkst.10-17).

IECAVAS MŪZIKAS SKOLA
aicina pieteikties jaunos audzēkņus
2010./2011. mācību gadam
YAMAHA skola

demontē un pērk krāsainā un
melnā metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.

Dažādi : : :
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus.
Tālr. 26821053.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts, tirdzniecība
un noma. Ir pieejams
transports, 15 km rādiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

Kultūras namā
15. maijā pl. 18:00
Šovdeju grupa «MATRIX» un
draugi aicina uz KONCERTU
«Bitītes piedzīvojumi dejā».
Ieeja bez maksas.
27. maijā pl. 17:00
Mūzikas skolas audzēkņu
izlaidums - absolventu
koncerts.
29. maijā pl. 20:00 KINO
PUNKTA AKCIJAS filma
«Laimīgajiem veicas».
Ieejas maksa - 1 santīms.

Estrādē
22. maijā Iecavas
MAZIE SKOLĒNU DZIESMU
UN DEJU SVĒTKI
Programmā: X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku repertuārs.
Piedalās: Iecavas novada
skolu, bērnudārzu kolektīvi
un viesu kolektīvi.
pl. 13:00 svētku gājiens
no novada Domes;
pl. 13:15 koncerts.
Ieeja - bez maksas.
Paralēli izklaides (maksas):
- saldumu tirdziņš;
- piepūšamās atrakcijas;
- izjādes ar zirgiem.

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
16. maijā pl. 18:00
Dartija - Beverīna

5 mēn. - 4 g.v.

Pirmsskolas muzikālo dotību attīstošā grupa 5 g.v. - 6 g.v.

Treneru padomes sēde
17. maijā pl. 19

Sagatavošanas klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
6 g.v. - 7 g.v.
Kora klase

1. klase:
Klavierspēle
Vijoļspēle
Kora klase

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
7 g.v. - 8 g.v.
Kokles spēle
Akordeona spēle
Flautas spēle

Sitaminstrumentu spēle
Ģitāras spēle
Kokles spēle
8 g.v. - 9 g.v.
Akordeona spēle
Flautas spēle

7 g.v. - 8 g.v.

Konsultācijas: 31. maijā plkst. 17.00-19.00
1. jūnijā plkst. 16.00-18.00
Iestājpārbaudījums: 2.jūnijā plkst. 15.00
Pieteikšanās: no 10. maija līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3. Pieteikumus pieņem katru darba dienu
no plkst. 13.00 līdz 18.00 pie lietvedes (2.stāvā).
Tālrunis uzziņām: 63942469.

8.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē no 2,90 Ls/m²
AR PVN.
Mob. 28809966, 28645305.

31. maijā plkst. 18.00
uz pirmo vecāku sapulci
Iecavas vidusskolā
aicināti
2010./2011. mācību gada
1. klašu audzēkņu vecāki.

Internātskolas
stadionā
Iecavas novada vasaras
sporta svētki
30. maijā pl. 10

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 7. jūnijā
no plkst. 10 līdz 12.
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